
2011 წლის, 12-13 ნოემბერს ჩატარებული რესპუბლიკური 

ოლიმპიადა „ლინგვა“ ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებში 

 

ევროპული ენების ინსტიტუტმა 2011 წლის, 12-13 ნოემბერს ჩაატარა  რესპუბლიკური 

ოლიმპიადა "ლინგვა" - ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებში. ევროპული ენების 

ინსტიტუტი ულოცავს ყველა გამარჯვებულს და უსურვებს მომავალ წარმატებებს. 

კონკურსანტებმა, რომელთაც დააგროვეს 75 ქულა და მეტი მიიღეს ევროპული ენების 

ინსტიტუტის სერტიფიკატი. ხოლო საპრიზო ადგილებზე გასულებმა გამარჯვებულის 

სერტიფიკატი და ფასიანი პრიზები.  

საპრიზო ადგილები  

ინგლისური ენა  

III საპრიზო ადგილი 

გიორგი ბოცვაძე (დემირელი) 

 

II საპრიზო ადგილი 

კრისტინა კარაპეტიან (37-ე სკოლა) 

 

I საპრიზო ადგილი 

ერეკლე ანთაძე (მერმისი) 

 

 

გერმანული ენა 

III საპრიზო ადგილი 

თამარ გიორგობიანი  (მე - 6   საავტორო სკოლა) 

 

II საპრიზო ადგილი 

გვანცა ნიქაბაძე (სადუნი) 

 



I საპრიზო ადგილი 

მანანა ონიაშვილი (მე-20 სკოლა) 

 

ფრანგული ენა 

II საპრიზო ადგილი 

ირაკლი ბეგოიძე (პრომეთე) 

 

I საპრიზო ადგილი 

თეოდორ ჭოხონელიძე (116-ე სკოლა) 

 

 

დიდი მადლობა მოსწავლეთა აქტიურობისა და წარმატებული შედეგებისთვის გვინდა 

გადავუხადოთ თბილისისა და საქართველოს რეგიონების სკოლებს და განსაკუთრებით უცხო 

ენის მასწავლებლებს. 

განსაკუთრებით მაღალი აქტიურობისა და მოსწავლეთა წარმატებული შედეგებისთვის 

მადლობა გვინდა გადავუხადოთ შემდეგი სკოლების დირექციას: 

 მე - 6 საავტორო სკოლა 

 მერმისი 

 პრომეთე 

 ალმასი 

 სხივი 

 ევროპული სკოლა 

 ოლიმპი 

 ჟორდანიას სახ. სკოლა 

 დემირელი 

 სხივი 

 სადუნი 

 იბერია 

 ლომისი 

 მერცხალი 

 ქართული სასწავლებელი 

 99-ე საჯარო სკოლა 

 116-ე საჯარო სკოლა 

 166-ე საჯარო სკოლა 

 103-ე საჯარო სკოლა 



 47 -ე საჯარო სკოლა 

 23-ე საჯარო სკოლა 

 26-ე საჯარო სკოლა 

 22-ე საჯარო სკოლა 

 72-ე საჯარო სკოლა 

 52-ე საჯარო სკოლა 

 I გიმნაზია 

 მე-20 საჯარო სკოლა 

 თელავის 1 საჯარო სკოლა 

 ზუგდიდის პრინც მიურატის სახ. სკოლა 

 სენაკის სკოლა მაია 

 გორის მამა გიორგი მთაწმინდელის სახ. სასულიერო გიმნაზია 

 ბათუმის სკოლა ევრო 2000 

 ქუთაისის მე-2, მე-3, 31-ე საჯარო სკოლებს, მე-40 

 სამტრედიის 11-ე საჯარო სკოლა 

ასევე დიდი მადლობა მაღალი აქტიურობოსთვის ლანხუთის, ახალსოფელი ჯუმის, სიღნაღის, 

დუშეთის, ბოდბის ხევის, გურჯაანის, ზემო ხანდაკის, ამბროლაურის, ბორჯომის, ჩიხის, 

ჭიათურა ქვემო უსახელო, ზუგდიდის რ-ნი (ახალსოფელი, კორცხელის, რუხის, რიყე), საჩხერე, 

ტყიბულის, სამტრედიის, ჭიათურის, სენაკის, ქუთაისის, ჩოხატაურის, სკოლებს, 

მასწავლებლებს და რესურს- ცენტრებს. 

 


